
Trooping the Colour 2019 

Wat is het en waar vindt het plaats? 
De oorsprong van deze Engelse traditie kan worden herleid tot de krijgsheren in de 
middeleeuwen. Elk van hen voerde zijn eigen banier of vaandel aan de hand waarvan hij 
tijdens de strijd kon worden herkend. Toen gaandeweg meer vaandels werden gebruikt in 
een diversiteit aan tinten, werden ze “Colours” genoemd. Rond de tijd van de burgeroorlog, 
1642 – 1660, werden “Colours” gevoerd door individuele compagnies en een bataljon kon zo 
wel tien of meer verschillende hebben. De regels en voorschriften van 1661 brachten hierin 
orde aan en in 1707, tijdens de regeerperiode van koningin Anne, was het aantal  “Colours” 
per regiment teruggebracht tot twee. 

De belangrijkste rol van de “Colours” van een regiment is het voorzien in een verzamelpunt 
op het slagveld. Dit was essentieel omdat, zonder de hedendaagse 
communicatiemogelijkheden,  het eenvoudig was voor de troepen om tijdens de strijd 
gedesoriënteerd en afgezonderd te raken van hun eenheid. Maar als de troepen in staat 
moesten zijn om hun “Colours” in de chaos van het slagveld te vinden, moesten ze deze wel 
kunnen herkennen. Om die reden werd het gewoonte om ze regelmatig te tonen. Dat werd 
gedaan door de manschappen (troops) op een parade te verzamelen en een officier langs de 
rangen te laten marcheren met het vaandel (the Colour). De laatste keer dat een “Colour” in 
actie werd gedragen, was door het 58e Foot Regiment in Zuid Afrika in 1881 maar de 
“Trooping” ceremoniën worden tot op de huidige dag nog gehouden. 

De “Colours” vermelden ook de plaatsen waar het regiment strijd heeft geleverd en zich soor 
moed en inzet heeft onderscheiden. Als zodanig dienen ze tevens als herinnering aan zwaar 
bevochten overwinningen, grote opofferingen en gesneuvelde kameraden. Voordat ze door 
de vorst wordt uitgereikt wordt de “Colour” van een regiment ingewijd tijdens een religieuze 
ceremonie. Vanwege al deze redenen zijn “Colours” verworden tot iconen die de 
geschiedenis en tradities van een regiment vertegenwoordigen. Voor Guards regimenten 
symboliseren de “Colours” bovendien hun directe en duurzame connectie met onze vorst.  
Het persoonlijke escorte van de vorst (Sovereign’s Escort of the Household Cavalry Mounted 
regiment) voert de standard van de vorst dat voor hen de zelfde rol vervult als de “Colours” 
van een Foot Guards regiment. 

De Guards regimenten (Grenadier guards, Coldstream guards, Scots guards, Irish guards en 
Welsh guards) behoren tot de oudste regimenten van het Britse leger en hebben al 
persoonlijke lijfwachten van de vorst gediend sinds het herstellen van de monarchie na de 
burgeroorlog van 1660. Men neemt aan dat de Trooping the Colour parade voor het eerst is 
gehouden tijdens de regeerperiode van koning Charles II (1660 – 1685). In 1784 werd 
besloten dat deze parade voortaan zou worden gebruikt ter ere van de officiële verjaardag 
van de vorst. Hare Majesteit Koningin Elisabeth II heeft de parade elk jaar sinds haar 
bestijgen van de troon afgenomen. Tot 1986 nam Hare Majesteit de parade te paard af op 
haar paard, Burmese, in het uniform van het regiment welks kleuren werden gepresnteerd; 
tegenwoordig neemt hare Majesteit de parade af vanaf een speciaal podium. 

Het evenement vindt jaarlijks plaats op de tweede zaterdag van juni in Londen op Horse 
Guards Parade. In de twee daaraan voorafgaande zaterdagen vinden generale repetities 
plaats. 

Hoe kan ik daar kaarten voor krijgen? 
Particuliere personen kunnen zich als toeschouwer inschrijven voor toegangskaarten voor 
het officiële evenement. Dit is een loterij waarvan je uiterlijk 31 maart te horen krijgt of je tot 
de gelukkigen behoort, waarna je de £ 40,= per ticket betaalt om je plaats te verzekeren. De 



kans is niet zo groot omdat kaarten in eerste instantie worden toegewezen aan regerings- en 
parlementsleden, buitenlandse relaties en familieleden van militairen ter parade. 

Gelukkig kun je online ook toegangskaarten aanschaffen voor de twee voorafgaande 
repetities, dit jaar te houden op respectievelijk 25 mei en 1 juni. Voor de eerste betaal je £ 
5,= per ticket en voor de tweede £ 10,=. 

Uiteraard geldt een kledingvoorschrift. Jeans (denim), in welke vorm ook, is niet toegestaan. 
Nette kleding voor dames en heren is een vereiste; men vindt die informatie ook terug op de 
site en het verkregen ticket. (Ex-)militairen mogen hun decoraties dragen; het is mijn 
persoonlijke waarneming en opvatting dat dit bovendien erg op prijs wordt gesteld. Men ziet 
(voornamelijk) veel heren die allemaal met een keurige regimentsdas naar de parade komen. 

Alle transacties dienen overigens per creditcard te worden voldaan. 

Op de site van de Household Division is dit eenvoudig te regelen. Het website-adres is 
https://www.householddivision.org.uk/ Op deze site vindt u overigens alle info die je als 
toerist nodig hebt over het wisselen van de wacht op Buckingham Palace en het wisselen van 
de wacht op Horse Guards. 

Wat is een goed (globaal) reisplan? 
Uitgangspunt van deze paragraaf is een reis van twee personen met eigen vervoer en een 
overtocht vanaf Duinkerken/Calais; meerdere reisvormen zijn uiteraard mogelijk. 

Omdat de parade om stipt 11:00 begint en de bezoeker verwacht wordt om uiterlijk 10:00 op 
zijn plaats te zitten, verdient het zeker aanbeveling reeds op de vrijdag voorafgaand in 
Londen te zijn. Aansluitend op de parade kun je er voor kiezen om terug naar huis te gaan 
maar het is hier wel mijn ervaring dat een nachtje extra toch wat meer ontspanning in je reis 
geeft; je hebt dan zeker ook de gelegenheid om net even iets meer van Londen te zien. 

Voor een overnachting zijn uiteraard meerdere hotels te selecteren, afhankelijk van 
persoonlijke voorkeuren. Belangrijke criteria voor de keuze van een hotel zijn: 

• Afstand in tijd tot Horse Guards Parade 

• Ligging en bereikbaarheid 

• Parkeergelegenheid 

• Nabijheid van een metro-station 

Wat kost het per persoon? 
Als u besluit te gaan, gelieve rekening te houden met de volgende kosten: 

• Brandstof voor uw auto (op basis van Utrecht – Calais vv.)  Ca. € 80,= 

• Overtocht per trein of boot (op basis van auto en twee personen) Ca € 150,= 

• 1 Overnachting incl. ontbijt voor 2 pers. (Premier Inn  Saver Rate) Ca £ 95,= 

• Retour Eurostar 24-25 mei voor 2 pers.     Ca € 308,= 

• Toegang tot Trooping the Colour afhankelijk van datum. £ 5,=, £ 10,= of £ 40,= 

Overig 

Handige links voor verdere informatie: 
www.aferry.com  Boekingssite voor overtochten naar Groot Brittannië 
www.dfds.com   Boekingssite van een rederij 
www.eurotunnel.com  Boekingssite voor overtocht met autotrein 
www.eurostar.com  Boekingssite voor directe treinverbinding naar Londen 
www.premierinn.com  Boekingssite redelijke geprijsde goede hotelketen 
www.visitacity.com  Handige site waarmee je leuke city-trips kunt plannen 
https://tfl.gov.uk/  Openbaar vervoer London, algemene site 
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